
؛ داللة  ، النقم تنتفع برمحة اهللا ؟ برمحة اهللا الغيث ينزل )) هو الذي جعل الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ((

؛ لكن   ظاهرة للعامي ولطالب العلم الشيخ :،  ظاهرة الطالب :؟  نزول الغيث على رمحة اهللا ظاهرة وال خفية

لو قال لك قائل أثبت اإلرادة بداللة التخصيص  كون التخصيص داال على اإلرادة هل هو ظاهر لكل أحد ؟

يصعب عليك أن تفهم وأنت طالب علم؛ فإذا كانت الرمحة قد دل عليها العقل داللة أبني وأظهر من داللة 

؛ وهلذا احلقيقة أن  ، مكابرة وتناقض ؟ مكابرة التخصيص على اإلرادة فإن إنكاركم للرمحة مع إثبات اإلرادة أيش

ما نثبتها ال  الصفات؟ ألن املعتزلة يطردون كالمهم ما يتناقضون يقولون  ؛ ملاذا قاعدة من األشاعرةاملعتزلة أقوم 

؛ لكن أولئك أشاعرة يتناقضون تناقضا بينا ظاهرا والسبب يف ذلك أن مذهب األشاعرة    هذه وال هذه طردا

مث يف آخر العمر على طريق أهل السنة باألشعري رمحه اهللا كان على طريق املعتزلة مث صار على طريق الكالبية 

واجلماعة فصار مذهبه رمحه اهللا مزيدا من عدة مذاهب مث إنه هو خلط مذهبه على مذهب أهل السنة لكن 

؛ صاروا يأتون من هذا وهذا فصار هذا املذهب مذهبا ملفقا ال يف باب الصفات وال أتباعه ما بقوا على مذهبه 

ما هو الكالم عند  عندك مثل يف الكالم,  ه كما يظهر ذلك ملن تأمله نعميف باب أمساء والدين وال يف غري 

؛ وهلذا  نه خملوق عبارة عن هذا الشيء نعم؟ هو املعىن القائم بالنفس وما يسمع أو يكتب فهو عبارة ع األشاعرة

متفقون أن ما ؟  يقول هلم املعتزلة أي فرق بيننا وبينكم وحنن متفقون على أن ما دفيت مصحف خملوق أي فرق

؟ وهلذا  مسعه موسى وما مسعه النيب عليه الصالة والسالم وما يسمعه جربيل من اهللا خملوق أي فرق بيننا وبينكم

؛ فمذهب املعتزلة من وجه أنه مضطرب ما يتناقض أقعد وأقوم لكنه الشك أنه  حقيقة إن هؤالء عندهم تناقض

فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا اهللا كذكركم  ((  . الكل ألن إثبات البعض أهون من إنكار  النفي أفضل من

وذلك أن اإلنسان إذا  )) فاذكروا اهللا ((؛  أي أيتم مناسككم )) إذا قضيتم )) (( آبائكم أو أشد ذكرا

؛ ألنه يقول انتهت العبادة فأنا  وجل قضى نسكه فقد قضى العبادة فهو حري أو قريب بأن يرتك ذكر اهللا عز

فإذا قضيت الصالة فانتشروا في األرض  ((؛ ونظري هذا قول اهللا تعاىل:  العمل فأمر اهللا تعاىل بذكرهأنتهي من 



مظنة الغفلة أمر اهللا بذكره بعد انتهاء فلما كان انتهاء اإلنسان من عبادته  )) وابتغوا من فضل اهللا واذكروا اهللا

أي فرغتم منه؛ واملناسك ))  قضيتم مناسككم ((له: وقو  )) فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا اهللا ((العبادة قال: 

؛ والنسك مبعىن العبادة وهو كل  مجع منسك وهو فيما يظهر اسم مصدر يعين مصدر ميمي أي قضيتم نسككم

ما يتعبد به اإلنسان ولكنه خص بشيء واحد بل بشيئني يف احلج كثر استعماله يف احلج وكثر استعماله يف الذبح 

فإذا قضيتم  ((؛ وقوله:  )) قل إن صالتي ونسكي ومحياي ومماتي هللا رب العالمين (( ومنه قوله تعاىل:

فإن ذكر اهللا يف أيام املعدودات  )) واذكروا اهللا في أيام معدودات ((هل املراد إذا حتللتم لقوله:  )) مناسككم

ذكر هنا مصدر  )) ذكراكذكركم آبائكم أو أشد  ((وقوله:  ؛ من احلج لكنه بعد التحلل وهذا هو األظهر

ومل  )) أو أشد ((وقوله:   . )) أو أشد ذكرا ((مفعول به أي كما تذكرون آبائكم؛  )) آباء ((مضاف لفاعله و

يقل: أو أكثر؛ ليشمل الشدة يف اهليئة وحضور القلب واإلخالص والشدة يف الكثرة أيضا؛ فيذكر اهللا تعاىل ذكرا  

ألم كانوا يف اجلاهلية يذكرون أجماد  )) كذكركم آبائكم ((وقوله:  ؛ لقلبكثريا؛ ويذكره ذكرا قويا مع حضور ا

كذكركم  ((آبائهم إذا انتهوا من املناسك؛ فيذكروم كل يفخر حبسبه ونسبه، فأمر اهللا أن نذكر سبحانه وتعاىل 

أو قال كثري من النحويني إا مبعىن بل يعين بل أشد وهو هنا  )) أو أشد ((وقوله:  )) آبائكم أو أشد ذكرا

وقد سبق أن ابن قيم  ) وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون) ((؛ ويشبهها من بعض الوجوه قوله تعاىل:  متوجه

ا فلم : إن مل يزيدو  إن أو هنا ليست مبعىن بل ولكنها لتحقيق ما سبق يعين)  أو يزيدون) ((ذكر يف قوله تعاىل: 

؛ إال أنه هنا إذا  : كذكركم آبائكم إن مل يزد فال ينقص ؛ وبناء على هذا نقول هو مثل يف هذه اآلية أي ينقصوا

فمن الناس من  ((مث قال اهللا تعاىل:   . جعلناه بل تكون أبلغ ألن ذكر اهللا جيب أن يكون أشد من ذكر اآلباء

 ((والدليل على أا للتبعيض أا قوبلت بقوله: ))  سفمن النا ((من للتبعيض  :ومنهم من يقول))  يقول

؛ يعين ينقسم الناس يف أداء العبادة  فتكون املعىن: بعضهم كذا وبعضهم كذا وهذا من باب التقسيم ) ومنهم)

آتنا يف الدنيا يعين أعطنا يف الدنيا  )) فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا (( . والسيما احلج إىل قسمني



واملفعول حمذوف؛ مبعىن آتنا يف الدنيا نصيبنا حبيث ال يسأل إال ما يكون يف ترف دنياه؛ وال يسأل ما يتعلق 

شامال بالقول باللسان والقول  )) يقول ربنا آتنا في الدنيا ((يتعلق بالدنيا فقط؛ ورمبا قوله: بالدين؛ يسأل ما 

أعطنا مثال سكنا  )) ربنا آتنا في الدنيا ((يقول صراحة؛ يعين قد  باحلال؛ يعين بلسان املقال وبلسان احلال

؛ ورمبا يكون قاله بلسان احلال ال بلسان املقال ألنه إذا دعا يف أمور الدنيا  مجيال جتارة مجيلة وما أشبه ذلك

  . ، وإذا دعا بأمور اآلخرة مل يكن على هذه احلال أحضر قلبه وأظهر فقره

وخربه اجلار وارور  أمبتد))  من خالق ((نافية؛ و )) ما )) (( خرة من خالقوما له في اآل ((قال اهللا تعاىل: 

من أجل توكيد العموم ألن خالق نكرة يف سياق النفي تفيد العموم فإذا  له؛ ولكنها دخلت من على املبتداء

اآلخرة من نصيب ؛ يعين ما له يف  مبعىن النصيب )) الخالق ((؛ و دخلت عليها من كان ذلك تأكيدا للعموم

؟ أو ما له من نصيب مما دعا به فقط ألنه  ؛ وهل املراد أنه ما له من نصيب يف كل شيء ألنه ال يريد إال الدنيا

مسلم ليس بكافر إذ أن الكافر ال حيج لكنه ليس له نصيب مما دعا به ألنه ما دعا فيما يتعلق باآلخرة إمنا دعا 

؛ أما إذا فعل  فال يكون له نصيب يف اآلخرة مما دعا به ألنه مل يدع به فيما يتعلق يف الدنيا فقط؛ وعلى هذا

، ليس له نصيب ألن العمل إذا دخله الرياء  النسك هذا رياء ومسعة فإنه ليس له نصيب حىت يف ثواب النسك

 حسنة )) (( من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة ((أي من الناس  )) ومنهم ((  . أفسده

؛ يعين من الناس من تكون مهته عليا يريد اخلري  آيت الثاين وأما الثاين حسنة فهي معطوفة على األوىل مفعول ))

؛ ما هي حسنة  ؛ يعين آتنا حسنة يف اآلخرة يف الدنيا واآلخرة يقول ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة

، كل ما تستحسنه من الدنيا فهو  يف الدنيا هذه حسنة الدنيا؟ حسنة الدنيا كل ما يستحسنه اإلنسان  الدنيا

،  ، وكذلك القصور ، وكذلك الزوجات ، وكثرة البنني ، وسعة الرزق ؟ كالصحة داخل يف حسنة الدنيا مثل أيش

ل ؛ وأما حسنة اآلخرة فقي ، واألموال املهم أن حسنة الدنيا كل ما يستحسنه اإلنسان من الدنيا واملراكب الفخمة

؛  )) ويجزي الذي أحسنوا للحسنى ((وقوله: ))  للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ((؛ لقوله تعاىل:  إا اجلنة



؛ لكن يف اآلخرة حسنات يعين  فقال بعضهم إن املراد به اجلنة والشك أن احلسنة العظمى يف اآلخرة هي اجلنة

؛ فإنه كما  ، وأن يعطى كتابه بيمينه يثقل موازينه، وأن  يستحسن املرء وقوعها فعل اجلنة مثل: أن يبيض وجهه

ه يري الناس  أن؛ هذه حسنة  فرحا مسرورا))  هاؤم اقرؤوا كتابية ((؟  تعلمون إذا أعطي كتابه بيمينه ماذا يقول

 ووجهه أبيض وأهل السوء وجوههم ؛ كذلك إذا حشر يوم القيمة كتب بأعماله فيكون هذا حسنة  كتابه الذي

، وكذلك إذا ثقلت موازينه، وكذالك إذا دخل  ، وكذلك إذا عرب على الصراط ن احلسنة اليت تسرهسود فإا مل

؟  قي فعل أمر ووزا الصريف )) وقنا عذاب النار ((وقوله:   . اجلنة كل هذا من حسنة من حسنة ا ألخرى نعم

حمذوفة واملوجودة اآلن العني إذ أن ؛ ألن فائها  عي وزا على صرف عي  الشيخ : ، عي الطالب :؛  قي ، ال

؛  ؛ وإذا أمرتك أن تعي القول ويش أقول؟ عي ووزا الصريف عي نعم قي من وقى والواو حمذوفة فتكون وزا عي

؛  ؛ إما رمحتك أو حسنات نفعلها أو ما أشبه ذلك قنا يعين اجعل لنا وقاية منه )) وقنا عذاب النار ((طيب 

 أي عقوبتها ونسب إىل الناس بأا مكان العقوبة ـ والعياذ باهللا ـ اآلن سألوا اهللا عز )) عذاب النار ((وقوله: 

وقنا عذاب  ((؛ فإن قال قائل: أليس قوهلم:  ؟ من النار وجل احلسىن يف الدارين وسألوا الوقاية مما يضر من أين

ن على ربك حتما اك ((واردناك يعين  )) وإن منكم إال واردها ((من باب االعتداء ألن اهللا يقولك  )) النار

 الشيخ :ألم ميرون على الصراط ؛   الطالب : ؟ )) مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا

هذا قول املعىن إم ميرون على الصراط وهذا ورودها ألم   ؟ أي نعم، يعين حيمل الورود على املرور على الصراط

؛ وقيل إن الورود الدخول كما قاله  صراط جسر ممدود على جهنم فإذا مشوا عليه فقد وردوها؛ إذ أن ال من فوقها

يقدم قومه يوم القيمة فأوردهم النار  ((:  : ألن اهللا يقول يف فرعون ابن عباس ومجاعة من أهل العلم قالوا

؟  يعين أوصلهم إليها فقط وال أرسلهم إياها )) فأوردهم النار ((فيقتضي هذا  عم)) ن وبئس الورد المورود

أي وصل إليه لكن هذه اآلية قد  )) ولما ورد ماء مدين ((؛ فإذا قالوا فالورود ملعىن الدخول ومنه:  أرسلهم إياها

 ؛ واملسألة فيها خالف؛ والذين قالوا إن املراد تكون دليال ملن قال إن الورود املورود ألنه ورد ماء مدين ومل يشرب



م كما كانت النار يف للورود الدخول قالوا إم يدخلوا ولكنهم ال حيسون بعذاا بل تكون بردا وسالما عليه

 ؛ وعلى هذا فال ينايف اآلية حىت لو قلنا بأن الورود الدخول فال ينايف الدعاء هذا بردا وسالما براهيمإالدنيا على 

؛ فيمكن أن يدخلوها وال يعذبون ا؛ فهذا الدعاء إذا ليس فيه  ه؛ ألم قالوا: قنا عذابه ومل يقولوا قنا دخول

أولئك لهم  ((قال اهللا تعاىل:   . اعتداء بل هو دعاء مفتقر إىل اهللا عزوجل معرتف بضعفه حمسن الظن بربه

؟  منه ؟ هل املشار إليه مورد التقسيم كله أو قسم ، فما هو املشار إليه ، اسم اشارة أوالء )) نصيب مما كسبوا

 ((: أولئك املذكورون الذين يقولون  : إن اإلشارة تعود إىل مورد التقسيم كله يعين فيه خالف فقال بعض العلماء

؟ ويكون كل  ؛ نعم )) ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة ((، والذين يقولون  )) ربنا آتنا في الدنيا

) وهذا ((واهللا سريع الحساب)وألنه قال:  )) مما عملوا ولكل درجات ((له نصيب مما كسب كقوله تعاىل: 

يقتضي أن يكون املشار إليه؟ القسمان كال القسمني؛ وقال آخرون بل إن اإلشارة تعود إىل القسم الثاين الذين 

؛ فهؤالء هلم نصيب مما كسبوا  )) ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار ((يقولون 

فاألعمال الصاحلة لك نصيب؛ وعلى هذا  )) من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ((تعاىل:  لقوله

 (من للسببية وليست للتبعيض ألن اإلنسان جيزى بكسبه ))  لهم نصيب مما كسبوا ((فيكون معىن قوله: 

؛ إن كان   واملعىن: هلم نصيب بسبب كسبهم ) الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مائة ضعف إلى أضعاف كثيرة

؛ اآلية تريد أن تكون حمتملة لكال القولني فأيهما أرجح أن  كثريا فالنصيب كثري وإن كان قليال فالنصيب قليل

مادام أن اللفظ ؟ األول أوىل  نرجح أا شاملة للقسمني لتكون أعم أو أا خمتصة باألخري ألنه أقرب إىل اإلشارة

؛ يعين أولئك الناس الذين يقولون هذا والذين يقولون هذا هلم  إننا إذا أخذنا به صار عاما هلؤالء وهؤالءثابت له ف

؛ فمن أراد الدنيا مل ينل من اآلخرة شيئا ومن أراد الدنيا واآلخرة نال من الدنيا واآلخرة إذا شاء  نصيب مما كسبوا

؛ هل السرعة هنا سرعة الزمن مبعىن  سريع احلساب )) سابمما كسبوا واهللا سريع الح ((وقوله:  . وجل اهللا عز

واملعىن كما يقال ما أسرع  )) وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا ((أن احلساب قريب كما يف قوله تعاىل: 



 راد؟ أو امل ؛ يعين نفس حسابه سريع نعم وجل يف حساب عباده سريع ، أو أن املعىن أن اهللا عز احلساب أن يأيت

؟ يف يوم  ، حياسبهم نعم مجيعا لكن الثاين أبلغ أن يكون اهللا عزوجل حياسب اخلالئق كلها يف يوم واحد  ؟ مجيعا

مر علينا هذا الرتكيب  )) سريع الحساب ((؛ وقوله:  ، ويعطي كل إنسان ما يستحقه من ذلك احلساب واحد

صفة مشبهة ألا  الشيخ :،  مشبهة صفة الطالب :؟  هل هو اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة أم ماذا

؛ واحلساب يكون فاعال أي صار سريع باملعىن ما هو باإلعراب؛ أم  سريعامصوغة من فعل الزم ؛ سرع أي صار 

واحلساب هو حماسبة اهللا تعاىل  )) واهللا سريع الحساب ((باإلعراب فإن السريع مضاف واحلساب مضاف إليه 

؛ أما وصف  ؛ والوصف الثاين للكافرين : الوصف األول للمؤمنني هلا وصفان ، وحماسبة اهللا اخلالئق اخلالئق

احلساب للمسلمني فإن اهللا تعاىل خيلوا بعبده املؤمن ويقرره بذنوبه ويقول له عملت كذا يف يوم كذا حىت يقر 

هذا حساب  ) قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم( وجل له يقول:  ويعرتف فيقول اهللا عز

أو رد فقالت عائشة يا ؛ )  من نوقش الحساب عذب (؛ وهلذا قال النيب عليه الصالة والسالم:  املؤمنني

فسوف يحاسب حسابا يسيرا)) فقال النبي صلى اهللا عليه وسلم ذلك  ، أليس اهللا يقول: (( رسول اهللا

قد سترتها عليكم في الدنيا وأنا  (له: يعين تعرض األعمال على الشخص حىت يقر فإذا أقر قال اهللا )  العرض

ال " :  ؛ أما غري املؤمنني فإم ال حياسبون كذلك وإمنا األمر كما قال شيخ اإلسالم ) أغفرها لك اليوم

؛ ولكن تحصى أعمالهم تحصى  يحاسبون حساب من توزن حسناته  وسيئاته ألنهم ال حسنات لهم

، ـ والعياذ باهللا ـ خيزون ا ألم ينادى م على رؤوس "  ن بها، ويخزو  ، ويقرون بها وتحفظ فيوقفون عليها

هؤالء الذين كذبوا على ربهم أال لعنة اهللا على  ((،  ؟ على رم اخلالئق هؤالء الذين أيش؟ كذبوا على اهللا

أي نعم  الشيخ :؟  كيف الدخول))  ال تمسهم النار (( شيخ يف آية أخرى قال اهللا: : سائلال  . الظالمين))

 السائل : ؛ أما ما متسهم لكن تكون بردا وسالما  الشيخ : ؟ وما متسهم السائل :؛  يدخل لكن ما تؤثر عليهم

إذا قلنا بأن الورود  الشيخ :؟  ((وإن منكم إال واردها)) السائل :؟  أي اآلية الشيخ :؟  وهذه اآلية شيخ



القول بأن الورود  السائل : فال إشكال فيه، ما فيه إشكال نعمالدخول أما إذا قلنا أن الورود العبور على الصراط 

احلكمة ليعرفوا بذلك فضل اهللا عليهم بإنقاذهم منها  الشيخ :؟  هو الدخول وال ميسهم النار ما احلكمة يف ذلك

اهللا يبتغي فإن اهللا حرم على النار من قال ال إله إال  ( وجل عز؛ وإال يف آيات كثرية يقول اهللا  هذا هو احلكمة

؛ حرم على النار وهذا مما استدل به من قالوا إن املراد بالورود العبور على  هذا يف احلديث ) بذلك وجه اهللا

حرم اهللا :  ، والذين يقولون بذلك ويتمسكون بلفظ الورود يقولون إن قوله الصراط ألن اهللا حرم على هؤالء النار

يقولون إن املراد حرمها أن تعذم  ) على النار من قال ال إله إال اهللاإن اهللا حرم  (؛ نعم حرم اهللا أيش؟  عليه

املؤمنني  السائل :  . األرجح أنه الورود أنه العبور على الصراط الشيخ :؟  واألرجح السائل : أو تنال بعذام ؛

 الشيخ : ؟  ) سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم أنار (الذين يعملون الكبائر هل يشملهم قول اهللا: 

فيمكن أن يكون هذا املؤمن إما ممن  )) ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ((أن اهللا يقول ألهل الكبائر :  ال ؛

 السائل : ؛ شاء اهللا تعاىل أن يغفر له؛ وإما أن يكون هذا املؤمن ممن مل ترجح سيئاته على حسناته فتغفر له

؛ لكن الصغائر تكفر بالصالة والصوم وخيرج من  ميكن أن الصغائر الشيخ :ويدخل الصغائر يف قوله: إال اللمم ؟ 

ما يؤيد أا  )) إن الذين سبقت لهم منا الحسنى ((أول آية من..  السائل :  الدنيا وليس عليه شيء نعم

ويش املقصود من  السائل :  راد للورود الصراط .يعين هذا مما يرجح أا نعم مما يرجح أن امل الشيخ :؟  الصراط

أي نعم إن املقصود أنه لو أن اهللا  الشيخ :؟  من حوسب فقد هلك ) (قول النيب صلى اهللا عليه وسلم : 

، كل عمله لو يقابل به نعمة من نعم اهللا لذهب  حاسبه لكان يهلك ألنه ما جيد مقابل لنعمة واحدة من نعم اهللا

الصلوات الخمس  (؛ أي نعم هذا صحيح لكنه يقيد باحلديث الثاين:  ال  . أعمال أي نعمبه فبقي بدون 

 ) ما اجتنبت الكبائر ورمضان إلى رمضان أو والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن

ألن كلمة درنه، درنه ما نستطيع  الشيخ :؟ يف الصالة يكفر الكبائر  هذا احلديثبأن يقول أهل  العلم  السائل :

الشك ألن الصغائر أيضا إذا كثرت  . شيء الشك أا عامة والعام قد يراد به اخلصوص يف بعض األحيان



؛ احلديث يقول: من درنه شيء يعين من  ؛ قد متأل اجلسم وإن كان فيه قوة ليست ككبائر فتكون درن كثري

 أن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم (( : ؛ وأيضا تؤيد اآلية صغائره كما فصل احلديث الثاين

مث  ؛ وليس املعىن إن جتتنبوا وال تصلوا . ألن بعضهم يقول إن جتتنبوا مع قيامكم بالصالة واجلمعة ورمضان)) 

ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا اهللا إن اهللا غفور  ((قال اهللا تعاىل:  ))  واذكروا اهللا ((قال: 

 )) ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ((؛ لقوله:  يستفاد من هذه اآلية الكرمية: وجوب املبيت مبزدلفة )) رحيم

ويستفاد من اآلية  . ومىت أفاض اإلنسان من حيث أفاض الناس فإنه يلزمن من ذلك أن يكون قد بات مبزدلة

ثم أفيضوا من حيث  ((؛ لقوله:   الزمان: أن هذا النسك كان أمرا معلوما ميشي الناس عليه من قدمي الكرمية

ص خا؛ ما من أحد يثبت له احلكم  : أن اإلنسان ال خيصص بالعمل لشخصية ويستفاد منها . )) أفاض الناس

ما خصص أحد حبكم من األحكام لشخصه وإمنا األحكام ختصص أو فالنية أبداء القرية النه من ألألنه فالن أو 

أنه يشهد على هذا مسألتان بل عدة مسائل لكن من أبرزهم مسألتان وهو قول النيب ؟ باألوصاف إال  تعلق مباذا

)  إنها لن تجزئ عن أحد بعدك (عليه الصالة والسالم أليب بردة حني أذن له أن يذبح العناق من معز وقال: 

من باب  إن هذا ؟ اجلواب قال بعض أهل العلم فظاهر هذا أن احلكم خاص به لشخصه نعم؟ فما هو اجلواب

؛ وال مانع من أن يثبت احلكم لشخص مث ينسخ وال يثبت  ؛ فيكون ثبت احلكم  يف هذا الرجل مث نسخ النسخ

؛ وقال آخرون إن النسخ يف مثل هذه الصيغة بعيد ألنه كيف يكون النسخ بدليل  ألحد بعده ولو اتفق مبثل حاله

 : أي بعد حالك ) لن تجزئ عن أحد بعدك( بقوله:  الوجوب أو بدليل ثبوت احلكم األول املنسوخ؛ وإمنا املرد

 فالن؛ مثل ما يقال ما بعد حالة  ؛ يعين لو وقعت مثل هذه احلال لشخص إىل يوم القيمة فإن احلكم يثبت له

؛ لكن يف الشدة ويف الوصف اليت   ؟ يف الشدة وما معناه أنه ما ميكن يقع بعدها حال تشاها ؛ يعين شيء

إرضاع قول الرسول عليه الصالة لك ذ؛ ومن  األخري اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا ؛ وهذا كانت عليه

فإن أكثر أهل العلم يقول إن هذا احلديث  ) أرضعيه يعني سالما تحرمي عليه( والسالم لزوجة أيب حذيفة 



؛ ومرة  ، ا احلكم يثبت؛ وقال شيخ اإلسالم لكن لو وقعت حال مثل حال سامل فإنه يثبت ا احلكم  منسوخ

، فإذا وجد أحد تبىن شخصا مث  ؛ حال سامل كان أبو حذيفة قد تبناه فكان عنده مثل االبن قال: يتبعض احلكم

؛ ويش  ؟ بشيء مستحيل التبين ؛ وحنن اآلن علقناه مباذا احتاج إىل أن يبقى يف بيته وتكشف له امرأة ثبت ذلك

؛ ما هو ألنه سامل  قه ألنه ما ميكن يشاه يف احلال، ما يشاه يف احلال أبدايقول شيخ اإلسالم أن عريه ال يواف

خبالف الكبري الذي موىل أيب حذيفة لكن ألنه عنده من الصغر قد تبين واملشقة منه أو التحرز منه مشقة عظيمة 

از النظر واخللوة فقط جو ، مبعىن أنه يثبت به بعض ه اهللا: إن حكم الرضاع هنا يترمح ومرة قال شيخ اإلسالم, 

؛ وهل من هذا النوع قيام الرجل  مية ألا هو موضع احلاجة ولكن هذا ضعيف وكالمه األول أصحر دون احمل

؛  ؟ نعم ؟ تعرفون القصة أوال) يا رسول اهللا أدع اهللا أن يجعلني منهم فقال: سبقك بها عكاشة ( الذين قال: 

أمتي سبعين ألفا يدخلون الجنة بال حساب وال عذاب فقام أخبر النبي صلى اهللا عليه وسلم أن من  (

عكاشة بن محصن فقال: يا رسول اهللا أدع اهللا أن يجعلني منهم فقال: أنت منهم؛ فقام رجل آخر فقال: 

؟ ألن  ؛ كيف ؟ ال فهل هذا من باب التخصيص بالعني)  أدع اهللا أن يجعلني منهم فقال: سبقك بها عكاشة

 بوأما خص  ؛ مثل اجلماعة كم الشرعي ولكنه ختصيص بفضيلة وهو أن يكون من هؤالءهذا ليس ختصيصا باحل

، وعثمان بفضيلة، وعلي بفضيلة مل يشاركه غريه فيها لكن ليس هذا حكما شرعيا  ، وعمر بفضيلة بكر بفضيلة

 عزوجل يف آخر : أنه يشرع استغفار اهللا ويستفاد من اآلية الكرمية . قيل إنه لعكاشة بن حمصن دون غريه نعم

 ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات امسني كرميني هللا عز .أي اطلبوا منه املغفرة ))  واستغفروا اهللا ((العبادات؛ لقوله: 

وإثبات ما تضمناه من احلكم  ؛ ؛ وإثبات ما تضمناه من الصفة وهي: املغفرة واملرحة ، الرحيم وجل ومها: الغفور

ومن  . )) ومن يغفر الذنوب إال اهللا )) (( يعذب من يشاء ويرحم من يشاء (( ويرحم مبقتضامها وهو أنه يغفر

وقرن احلكم بالعلة مثل  )) استغفروا اهللا إن اهللا غفور رحيم ((: قرن احلكم بالعلة؛ لقوله:  فوائد اآلية الكرمية

  فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا اهللا ((مث قال اهللا تعاىل:   وجل هذا يفيد اإلقدام والنشاط على استغفار اهللا عز



؛  يستفاد من اآلية: أن اإلنسان إذا قضى من العبادة ال يغفل بعدها ))...  كذكركم آبائكم أو أشد ذكرا

فإذا قضيتم الصالة فاذكروا اهللا قياما  ((وهذا مشروع فيما بعد الصالة  )) فإذا قضيتم فاذكروا اهللا ((لقوله؛ 

فإذا  )) (( فإذا قضيت الصالة فانتشروا في األرض وابتغوا من فضل اهللا )) (( وقعودا وعلى جنوبكم

وجل  ) ألنه ملا كان انتهاء اإلنسان من العبادة مظنة الغفلة والتق ذكره اهللا عز) قضيتم مناسككم فاذكروا اهللا

الكرمية: تقدمي ذكر  ومن فوائد اآلية . هذا عام يشمل كل ذكر اهللا الشيخ :؟  ما هو ذكر اهللا السائل : ؛ بأن ال

؛ ألن  ومن فوائدها: أن األجداد داخلون يف مسمى اآلباء . )) أو أشد ذكرا ((؛ لقوله:  اهللا على ذكر الوالدين

؛ ويتفرع على هذا  ؛ فيكون اآلباء يشمل األجداد ، وقبائلهم العرب كانوا يفتخرون بأجماد آبائهم، وأجدادهم

؛ وأن من مات عن أب وأخ عن جد وأخ  على آبائي مشل األجداد: أن من قال هذا وقف  مسألة حكمية

: بيان انقسام العباد فيما يطلبون من اهللا؛ وأن منهم ذوي  ومن فوائد اآلية الكرمية  . فاملال للجد ألنه أب نعم

 ا في الدنيافمنهم من يقول ربنا آتن ((:  ؛ لقوله ؛ ومنهم ذوي الغايات الذميمة النازلة الغايات احلميدة العالية

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن اإلنسان  . )) ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة )) ((

ومن فوائد اآلية   . )) ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة ((؛ لقوله:  ال يذم إذا طلب حسنة الدنيا

ولكنه بالعدل يف العقوبة؛  )) أولئك لهم نصيب مما كسبوا ((الكرمية: أن الثواب يكون بالعدل ؛ لقوله: 

ومنها: متام  . )) واهللا سريع الحساب ((؛ لقوله:  ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات احلساب . وبالفضل يف املثوبة

م يقابل به من : إثبات علم اهللا ألن احملاسبة البد لديه عل ومنها .  )) واهللا سريع الحساب ((؛ لقوله:  قدرة اهللا

واذكروا اهللا في أيام  ((قال اهللا تعاىل:   . )) مما كسبوا ((؛ لقوله:  ومنها: الرد على اجلربية . حياسبه

فعل األمر وفعل األمر كما سبق يقتضي الوجوب وقد يكون ))  اذكروا ((هنا أمر اهللا تعاىل بذكره  )) معدودات

يتناول كل قول أو  )) اذكروا اهللا ((؛ وقوله:  تقتضيه األدلة األخرىمشرتكا بني الوجوب واالستحباب حسب ما 

؛ يعين ليس املراد أن نقول ال إله إال اهللا فقط بل هو شامل لكل قول أو فعل يقرب  وجل فعل يقرب إىل اهللا عز



أتل ما  (( : ؟ قلت دليل على ذلك قوله تعاىل ؛ فإن قال قائل: ما دليلك على ما تقول وما وجه ذلك إىل اهللا

ذكر يعين ))  أوحي إليك من الكتاب وأقم الصالة إن الصالة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر اهللا اكبر

إنما جعل الطواف  (؛ ودليل أيضا من السنة قوله صلى اهللا عليه وسلم:  كربأاهللا الذي تضمنت هذه الصالة 

أما وجه ذلك: وجه كون كل قول وفعل يقرب إىل اهللا و  ) بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار إلقامة ذكر اهللا

؛ أنت  وهذا ذكر هللا  ؟ هللا، قصد أن يكون ملنألن كل قول أو فعل يقرب إىل اهللا مقرون بنية ال ؛فإنه من ذكره

إذا تفعل شيء تتقرب إىل اهللا أو تقول شيئا تتقرب به إىل اهللا تكون يف قلبك النية ألنك تبتغي بذلك وجه اهللا 

 أيام معدودات قيل أيام التشريق ، أيام التشريق الثالثة )) في أيام معدودات ((؛ وقوله:  وجل ذكر هللا عز فهذا

؛ وذكر اهللا تعاىل فيها يتناول كما ذكرنا قبل قليل كل  : احلادي عشر، والثاين عشر، والثالث عشر من ذي احلجة

؛ يدخل فيه أيضا يدخل فيه رمي  واملقيد يدخل يف ذلك؛ وعلى هذا فالتكبري املطلق  قول أو فعل يقرب إىل اهللا

 . ، ويدخل فيه طواف البيت، والسعي بني الصفا واملروة إذا وقعا يف هذه األيام اجلمرات؛ ويدخل فيه أيضا النحر

   )) في أيام معدودات ((وقوله: 


